Zápis ze zasedání kolejní rady 13. 6. 2019
12. patro
-

předložen návrh pro společenskou místnost (stoly, židle, gauč apod. pro hru
stolních her apod., v přední místnosti stolní fotbálek)

-

zabezpečení: klíč na recepci oproti dokladu → za případný nepořádek zodpovídá
osoba, která si vypůjčila klíč → bude vypracován provozní řád pro tuto místnost

-

potřeba zjistit, jak moc se line hluk z této místnosti → možné omezení půjčování
v nočních hodinách

Zvířata na kolejích pro akademický rok 2019/2020
-

Možná bude zákaz mít zvířata na kolejích (psi, kočky, králíci…)

-

Důvody:
o poškození nábytku a stěn po zvířeti → v poslední době nutné v pokojích
po zvířatech malovat a nový nábytek
o zvířata zde jsou tajně, studenti dokládají souhlasy od spolubydlících
a podání žádosti souhlasu vedoucí koleje pozdě (často až když je vedení
na to upozorní) → Citujeme z kolejního řádu: „článek II, bod 2, písmeno e)
se souhlasem vedení koleje, spolubydlících a při prokázání nezávadného
zdravotního stavu přechovávat drobná domácí zvířata (ubytovaný plně
odpovídá za škody způsobené zvířetem)“

-

možné řešení, pokud nebude naprostý zákaz
o Zavedení poplatku za zvíře (50 – 100 Kč/měsíc)

-

konečné sdělení bude vedením kolejí sděleno do konce července 2019

Hřiště
-

podán návrh na workout hřiště – soustava hrazd

-

dne 14. 6. 2019 bude předložen vedení koleje konečný projekt hřiště včetně
pro workout hřiště

-

dále bude vyhlášena soutěž pro spolufinancování projektu, stavební firmu
pro hřiště i workout hřiště

-

rekonstrukce by měla být započata tento rok

Rekonstrukce 2. a 3. patra Sázavy
-

do konce června by měl být znán výsledek žádosti o dotaci

-

pokud bude získána dotace, příští léto (2020) bude rekonstrukce

Výtahy na Volze červená strana
-

rekonstrukce bude toto léto

-

nyní v řešení logistika → vývoz odpadků a prádla, jelikož na modré straně
je menza (hygiena)

Prádelny
-

11. patro Sázava
o Pračka je stará a má odslouženo. Nákup nové nebude a nyní je prádelny
vyřazena (mimo provoz).

-

Rekonstrukce prádelen
o Správci prádelen budou včas upozorněni, aby zastavili rezervace prádelen.
(1., 4., 7. a 11. patro na Volze)

-

Pro rekonstrukci prádelen na studovny na Volze zatím nebyla vyhlášena soutěž
pro firmu. V nejbližší době ale bude vyhlášena.

„Rychlozámky“ vstupních dveří na Volze
-

Kolejní

radou

podán

mechanismem, který

je

návrh

na

zamykání

např.

v koupelnách

vstupních
a

na

dveří

toaletách

zevnitř
(plastové

kolečko, které má uzamykatelný mechanismus).
-

Je potřeba zjistit, zda by byla nutná výměna zámků, cena a zda by byl možný
sehnat mechanismus tak, aby byl funkční pro patrové klíče uklízecí firmy
a pracovníků SÚZ

Krádež na Volze
-

Bohužel se stala krádež na Volze, kdy byl vykraden návštěvou vedlejší pokoj
na buňce i přes uzamčení pokoje. Tato událost je v šetření Policie ČR.

-

Žádáme, aby studenti mezi sebou o návštěvě věděli a opravdu s ní i souhlasili.
Ubytovaný, který zde má návštěvu, by měl znát svou návštěvu dostatečně
na to, aby se podobná událost neopakovala.

Reproduktory na Volze
-

Pokud má některý ubytovaný pocit, že je reproduktor porouchaný (je málo slyšet
nebo není slyšet vůbec), žádáme, aby tuto závadu neprodleně nahlásili.

-

Reproduktory jsou kontrolované současně s pravidelnou kontrolou požárních
hlásičů, ale pokud bude závada reproduktoru, firma na opravu přijede
samozřejmě dříve.

Kniha závad
-

Elektronická kniha závad (přes systém ISKAM)
o Žádost o přepis zmíněný na předešlém zasedání kolejní rady


Tento systém je celorepublikový a dle informace firmy, která tento
systém spravuje, bychom museli zaplatit za tento přepis řádku
v systému.

-

Kniha závad fyzická
o Stále je na recepcích kolejí (kvůli cizincům) a pro běžné studenty hlavně
kvůli

víkendovým

akutním

závadám,

jelikož

elektronicky

by se hospodářky kolejí o závadách dozvěděli až v pondělí při pracovních
hodinách.
Vystěhování a stěhování
-

Žádáme

studenty,

kterým

končí

ubytování

a

nemají

letní

ubytování, aby se vystěhovali nejpozději v daný datum uvedený ve smlouvě.
Vystěhování je možné i dříve, pokud bude mít daný student zájem.
-

Pokud na léto zůstává jen jeden student na celou buňku a nemá
nikoho, kdo by se k němu přestěhoval, bude přestěhován na jinou buňku
(tak, aby se zaplnily buňky).

